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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.   Lokasi dan Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah wanita pengusaha pemilik Bandeng 

Presto “Citra Rasa” yang telah didirikan sejak tahun 1980 dan berlokasi di Jalan 

Peterongan Timur No. 34, Semarang Selatan, Jawa Tengah.   

 

3.2.   Populasi dan Sampel 

3.2.1.   Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 117). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang pemilik Bandeng Presto Citra Rasa, 

1 anggota keluarga dan 18 orang karyawan. 

3.2.2.   Sampel 

Menurut Sugiyono (2015: 118), sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi tersebut.  
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Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

suatu pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015: 124). Pertimbangan tersebut dapat 

dilihat dari beberapa kriteria tertentu yaitu keluarga yang diambil keluarga yang 

tinggal satu rumah dengan pemilik selain itu untuk kriteria karyawan yang diambil 

karyawan yang telah bekerja lebih dari 10 tahun karena dianggap sudah mengenal 

dan berhubungan baik dengan pemilik.  

Sampel yang diambil oleh peneliti adalah 1 orang pemilik Bandeng 

Presto Citra Rasa, 1 anggota keluarga yaitu suami dan 3 orang karyawan. 

Karyawan yang dipilih hanya 3 orang karena mereka telah bekerja lebih dari 10 

tahun sehingga dianggap sudah mengenal, berhubungan baik dengan pemilik dan 

berinteraksi dengan pemilik usaha. Keluarga hanya dipilih 1 orang yaitu suami 

dari pemilik yang tinggal satu rumah karena kedua anak dari pemilik yang telah 

bekerja di luar kota dan tidak dapat membantu dalam usaha Bandeng Presto Citra 

Rasa.  

 

3.3.   Metode Pengumpulan Data 

3.3.1.     Jenis dan Sumber Data 

    Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 

2015: 193). Sumber data primer ini berasal dari :  

a. Wanita Pengusaha (Ibu Dju Hwa)  

b. Anggota Keluarga (Suami)  
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c. Karyawan 1 (Ibu Lani)  

d. Karyawan 2 (Ibu Sinta)  

e. Karyawan 3 (Ibu Ratih)  

 

3.3.2.     Teknik Pengumpulan Data 

    Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara dan kuesioner. Teknik wawancara yang dilakukan untuk 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Dalam 

Sugiyono (2015), wawancara terstruktur adalah suatu metode pengumpulan data 

dengan melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan 

narasumber yang bersangkutan, dan sebelumnya peneliti telah mempersiapkan 

daftar sejumlah pertanyaan yang akan ditanyakan.  

Selain menggunakan metode wawancara, peneliti juga 

menggunakan metode kuesioner yang merupakan teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk di jawabnya (Sugiyono, 2015: 199). Kuesioner ini akan diberikan oleh 5 

responden yaitu 1 orang wanita pengusaha, 1 anggota keluarga yaitu suami dan 3 

orang karyawan. 

 

3.3.3.    Skala Pengukuran 

Cara mendapatkan jawaban yang didapat dari kuesioner perlu 

dikualitatifkan dengan menggunakan skala. Skala yang akan digunakan adalah 
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skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2015: 134).  

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert 

mempunyai gradasi berupa kata-kata sebagai berikut: 

Sangat Setuju (SS) diberi skor  5 

Setuju (ST) diberi skor   4 

Netral (N) diberi skor    3 

Tidak Setuju (TS) diberi skor   2 

Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1  

 

3.4.   Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu 

analisis data yang bersifat memberikan keterangan dan penjelasan dari hasil kuesioner 

yang diperoleh dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan saran. 

Menurut Sugiyono (2016) metode analisis deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.  

Namun sebelum melakukan deskripsi, data yang merupakan hasil jawaban 

kuisioner yang bersifat skoring harus diolah. Perhitungan skoring digunakan 

untuk menentukan kategori dari tiap indikator. Cara menghitung rentang skala 

sebagai berikut : 
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RS  =   Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

     Kategori Jawaban  

=   5 – 1 

        2 

=   4 

     2 

=   2 

 

Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data dalam 

penelitian ini:  

a. Menentukan tanggapan responden atas variabel terkait dengan kesuksesan 

wanita pengusaha 

Setelah mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan 

responden dan kuisioner yang diisi oleh responden, maka jawaban responden 

akan ditentukan sesuai dengan variabel yang terkait dengan kesuksesan wanita 

pengusaha. 

b. Menentukan Jumlah Skor  

Setelah menentukkan tanggapan responden atas variabel-variabel yang terkait 

dengan kesuksesan wanita pengusaha, langkah berikutnya adalah menghitung 

jumlah skor dari masing-masing indikator.  

Berikut rumus perhitungan jumlah skor:  

Jumlah Skor = Σ(F x S) 

Keterangan:  

F = Frekuensi Responden  

S = Bobot Skor 
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c. Menentukan Rata-Rata Skor Tiap Indikator  

Setelah menentukkan jumlah skor setiap indikator, langkah selanjutnya adalah 

menentukkan rata-rata skor tiap indikator. Berikut rumus perhitungan rata- 

rata skor:  

Rata-rata skor = Jumlah skor : ΣF  

Keterangan:  

F = Frekuensi Responden 

d.    Menentukan Kategori  

Setelah menentukkan rata-rata skor setiap indikator, langkah selanjutnya 

adalah menentukkan kategori tiap indikator. Tinggi atau rendahnya kategori 

pada tiap indikator ditentukan oleh rata-rata setiap skor indikator. 

 

Tabel 3.1.  

Kategori Penilaian 

Rentang 

Skor 

Varibel 

Keterlibatan 

Keluarga 
Lingkungan Sosial Sikap Pribadi 

1,00 -3,00 
Rendah/Tidak 

Mendukung 

Rendah/Tidak 

Mendukung 

Rendah/Tidak 

Mendukung 

3,01 – 5,00 Tinggi/Mendukung Tinggi/Mendukung Tinggi/Mendukung 
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Tabel 3.2. 

Contoh Tabel Jawaban Responden Atas Keterlibatan Keluarga 

No. Pernyataan 

SS 

5 

S 

4 

N 

3 

TS 

2 

STS 

1 
Total 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1. Keluarga memberi kesempatan 

pemilik untuk memulai dan 

menjadi wirausaha yang sukses 

             

2. Anggota keluarga memberikan 

ide-ide yang berkaitan dengan 

pengembangan usaha 

             

3. Anggota keluarga ikut 

berperan penyediaan 

perlengkapan usaha/modal 

usaha 

             

4. Anggota keluarga ikut 

membantu mempromosikan 

usaha 
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Tabel 3.3. 

Contoh Tabel Jawaban Responden Atas Lingkungan Sosial 

No. Pernyataan 

SS 

5 

S 

4 

N 

3 

TS 

2 

STS 

1 
Total 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1. Pemilik aktif dalam 

mengikuti organisasi 

kemasyarakatan 

             

2. Pemilik menjalin 

hubungan yang baik 

dengan para karyawan 

             

3. Jalinan kerja sama yang 

baik antara pemilik 

dengan peternak 

bandeng 

             

4.  Pemilik menjalin 

hubungan yang baik 

dengan para konsumen 
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Tabel 3.4. 

Contoh Tabel Jawaban Responden Atas Sikap Pribadi 

No. Pernyataan 

SS 

5 

S 

4 

N 

3 

TS 

2 

STS 

1 
Total 

Skor 

Rata-

rata 

Skor 

Kategori 

F S F S F S F S F S 

1. Pemilik melakukan 

inovasi produknya 

             

2. Pemilik mampu 

memimpin karyawannya 

dengan baik 

             

3. Pemilik bersikap 

pantang menyerah 

dalam menghadapi 

kesulitan 

             

4. Pemilik dapat menerima 

kegagalan dan berusaha 

untuk memperbaikinya 
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Tabel 3.5. 

Hasil Perhitungan Tanggapan  Responden Atas Variabel Keterlibatan Keluarga  

No Keterangan 

Rata-Rata 

Skor 

Pemilik 

Rata-Rata 

Skor 

Keluarga 

Rata-Rata Skor 

Karyawan 
Kategori 

1. Keluarga memberi 

kesempatan pemilik untuk 

memulai dan menjadi 

wirausaha yang sukses 

    

2. Anggota keluarga 

memberikan ide-ide yang 

berkaitan dengan 

pengembangan usaha 

    

3. Anggota keluarga ikut 

berperan penyediaan 

perlengkapan usaha/modal 

usaha 

    

4. Anggota keluarga ikut 

membantu mempromosikan 

usaha. 

    

 

 

 

 

 

 

 


